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Atendimento a Espíritos que apresentam 

graves pertubações espirituais 

Perseguidores 

e  

obsessores 

endurecidos 

Espíritos 

suicidas 

Espíritos portadores de  

graves desarmonias espirituais 



Espíritos portadores de graves 

desarmonias espirituais 

Apresentam significativa perturbação,  

há os que são mais ignorantes do que maus, 

mas há os que são endurecidos e rebeldes 

(perseguidores) 

Muitos revelam lesões deformantes do 

perispírito, de maior ou menor gravidade 

No livro Seara dos médiuns,  

André Luiz os denomina de Irmãos-problema 



Espíritos portadores de graves 

desarmonias espirituais 

• os fixados nas enfermidades que tiveram 
quando encarnados 

• os que tiveram morte súbita e violenta 

• os que são mantidos sob controle de certas 
entidades localizadas no Além 

• os em processo de zooantropia 

• os em processo de ovoidização 



Perseguidores e obsessores 

endurecidos 
• Na escala espírita, Allan Kardec os denomina de 

Espíritos impuros 

• Sofrem, ainda que não admitam, e, ao mesmo 
tempo, fazem sofrer 

• Se comprazem no mal e ficam satisfeitos, quando 
encontram ocasião de praticá-lo 

• Podem ter, ou não, ligações pretéritas com o 
encarnado que obsidiam 

• Predadores que agem sob o impulso da vingança 
e do ódio 

• Inflexíveis e escassa manifestação de piedade 



Perseguidores e obsessores 

endurecidos 
Caso o Espírito permaneça irredutível, depois de 

todas as tentativas de auxílio, o doutrinador, que se 

mantém em sintonia com os benfeitores espirituais, 

pode propor-lhe, intuitivamente, rever os 

acontecimentos à época em que eles ocorreram 



Espíritos suicidas 

• Genericamente, todos os suicidas são vítimas do 
próprio engano na tentativa de fugirem das 
aflições 

• Suicidas inconscientes – são os que cometeram 
abusos contra si mesmos e anteci- 
param a desencarnação 

• Suicidas conscientes ou diretos –  
são que planejaram e executaram 
a destruição do próprio corpo 
físico (imensamente infelizes, presos 
a remorsos tiranizantes) 


